
Fågelbogungan är en otroligt inspirerande 
produkt som lockar barn som en magnet. 
Gungans rörelse i alla riktningar väcker allas 
intresse och barnen kan helt enkelt inte få nog 
av de extraordinära gungturerna. 
Fågelbogungan rymmer många barn och är 
samtidigt inkluderande eftersom man kan 
gunga sittande, liggande eller stående. Barnen 

utvecklar sin balans och rumsmedvetenhet när 
de gungar. Dessa motoriska färdigheter är 
grundläggande för deras kroppsmedvetenhet 
och rumsliga förståelse. Samtidigt tränar 
barnen sina muskler och bentäthet när de 
gungar, knuffar, drar och hoppar av. Dessutom 
utvecklas deras sociala färdigheter när de får 
den stora gungan att gunga genom samarbete, 

kommunikation och hänsyn.
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Tripod 360 Fågelbogunga
M983

Artikelnr. M98301-1009

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  651x750x454 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 7
Färgalternativ n



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Pulverlackerad yta ovanpå galvanisering 
bearbetas i två steg: Lätt slipning och rengöring, 
pulverlackering - tjocklek 70-120 μm.

Unik utformad 360-graders roterande grundled 
av rostfritt stål. De rörliga delarna av gungleden 
är förseglade och smorda. Systemet är utrustat 
med en säkerhetskedja för att förhindra att 
gungleden faller ner om den skadas.

KOMPANs örnnästet-gungor är konstruerade för 
att vara lätta i vikt och i enlighet med globala 
säkerhetsstandarder. Den mjuka stötdämparen 
med antiglidyta gör gungan extremt 
användarvänligt. Välj mellan en repversion med 
förstärkt PA-rep eller en gjuten PE-version. 
Båda utrustade med mjuka gummistötdämpare. 

Gigantgungan finns i flera kombinationer genom 
KOMPANs digitala produktkonfigurator: 
Galvaniserat stål med pulverlackerad ytan i 
limegrön färg, rep eller kedja med rostfritt stål, 
nedgrävning eller ytmontering och rep eller 
skalsits.

Upphängningen finns i form av kedja av rostfitt 
stål eller rep. Repen är tillverkade av UV-
stabiliserad Polyamid med inre 
stålkabelförstärkning. Repet är 
induktionsbehandlat för att skapa en stark fäste 
mellan stål och rep vilket ger god slitstyrka.  

Tripod 360 Fågelbogunga
M983

Artikelnr. M98301-1009

Installationsinformation
Max. fallhöjd 179 cm
Säkerhetsområde 61,4 m²
Total installationstid 9,1
Grävdjup (volym) 1,10 m³
Betong (volym) 0,65 m³
Stolpdjup (standard) 102 cm
Fraktvikt 892 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Gungsits 10 år
Gungleder 5 år
Rep & nät 10 år
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

M98301-1009 1.479,50 2,74 47,70

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Tripod 360 Fågelbogunga
M983
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ab2b2e88-92ca-4d57-865d-459d08080ad4/M983_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/682fcba6-3ebe-4998-a539-903bca2a2999/M983_Side_EN.jpg
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